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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendeketan kualitatif. Kualitatif adalah metode 

penelitian yang berdasarkan filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti 

pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, 

teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data 

bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna 

dari generalisasi ( Sugiyono, 2012: 9). Kualitatif dipilih peneliti untuk 

menggambarkan keadaan seperti apa adanya. Data yang dikumpulkan berupa 

pertanyaan-pertanyaan keadaan seperti apa adanya. Data yang dikumpulkan berupa 

pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan keadaan yang dialaminnya, yaitu 

tentang bagaimana ia menyatakan diri mengenai statusnya melaui komunikasi 

interpersonal, pernyataan ini langsung di dapatkan dari sumber penelitian yaitu lima 

orang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. Pendekatan kualitatif disini 

menggunakan metode studi kasus, menurut Maxfield (1930), metode studi kasus 

adalah penelitian mengenai subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase 

spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas (Nazir, 1998:66). Subjek penelitian 

bisa berupa individu, kelompok, lembaga dan sebagainya. Sedangkan, ruang 

lingkupnya dapat mencangkup sebagai segmen bagian tertentu atau mencangkup 

keseluruhan faktor-faktor dan fenomena-fenomena (Prastowo, 2014:127). Studi 

kasus dipilih karena masalah penelitian ini adalah seirama dengan kasus yang telah 

dihadapi oleh subjek penelitian.  
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3.2 Waktu dan Tempat penelitian   

- Waktu penelitian dilakukan pada tahun 2018, setelah peneliti melakukan 

seminar proposal dan di lakukan perbaikan . Pada bulan November 2018. 

- Tempat penelitian di lakukan di kampus Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

3.3 Subjek Penelitian  

 Dalam penelitian ini menggunakan teknik penentuan sampel dengan 

menggunakan teknik Sampling Insidental. Dalam buku metode penelitian 

kuantitatif kualitatif, dan R&D (Sugiyono 2016: 85) Sampling Insidental yaitu 

teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja secara kebetulan 

bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang 

yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.  

3.4 Teknik Pengumpulan Data   

 Dalam penelitian ini, peneliti mengunakan wawancara tak berstruktur. 

Wawancara tak berstruktur adalah  wawancara yang bebas dimana peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistetamatis dan 

lengkap untuk pengumpulan datanyanya.  Penelitian ini sering digunakan dalam 

penelitian pendahuluan atau untuk penelitian yang lebih dalam tentang subyek yang 

di teliti. Wawancara tidak terstruktur ini peneliti belum mengetahui secara pasti 

data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti mendengarkan lebih banyak yang 

diceritakkan oleh subjek. Wawancara dilakukan dengan face to face maupun 

menggunaka telpon, agar selalu terjadi kontak pribadi, oleh karena itu 

peawawancara perlu memahami situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu 
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yang tepat dimana dan kapan bisa melakukan wawancara, akan tetapi peneliti tetap 

akan membuat draf wawancara untuk menggali informasi. (Sugiyono 2016: 233-

234).   

3.5 Teknik Analisis Data   

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model Analisis interaktif  

Miles & Huberman (1984).  Proses analisis dalam penelitian ini dilakukan tiga 

tahap, yaitu :  

1. Reduksi data 

Data yang diperoleh dari lapangan akan memiliki jumlah yang cukup 

banyak,  maka dari itu perlu di catat secara rinci. Reduksi data adalah 

merangkum pada data yang didapat, memilih hal yang pokok, fokus 

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polannya. Dengan demikian 

data yang telah dirangkum akan memberi gambaran yang lebih jelas 

dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya 

jika dibutuhkan (Sugiyono, 2012: 246).  Dalam penelitian ini, peneliti 

mereduksi data dan memfokuskan pada mahasiswa UMM. Dalam hal 

ini adalah bagaimanakah seseorang lesbi yang di teliti menytakan 

status dirinya melalui komunikasi interpersonal dengan teman 

dekatnya. 

2. Penyajian data       

 Setelah selesai data direduksi, maka selanjutnya peneliti melakukan 

penyajian data dalam bentuk uraian, bagan hubungan anatar kategori 

dan sejenisnya. Sugiyono dalam penelitian (2012: 249) 
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menyebutkan bahwa dalam Miles dan Huberman (1984) menyatakan 

“the most frequent form of display data for qualitative research data 

in the past has been narraive text”. Yang paling sering digunakan 

untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks 

yang bersifat naratif. 

Selain melakukan data dengan teks naratif, juga dapat berupa grafik, 

matrik, jejaring kerja dan chart. Ini berguna untuk mengecek apakah 

peneliti telah memahami apa yang didisplaykan.  

Fenomena sosial bersifat kompleks dan dinamis, sehingga apa yang 

ditemukan pada saat mmasuki lapangan akan mengalami 

perkembangan data. Oleh sebab itu peneliti harus selalu menguji apa 

yang telah ditemukan pada saat turun lapangan data yang masih 

bersifat hipotetik itu akan terus berkembang atau tidak. Bila setelah 

lama memasuki lapangan ternyata hipotesis tersebut akan berkembang 

menjadi teori yang ditemukan secara induktif berdasarkan data-data 

yang diperoleh di lapangan, selanjutnya diuji melaui pengumpulan 

data yang terus menerus. Bila pola-pola yang ditemukan sudah 

menjadi pola yang baku dan tidak lagi berubah, maka pola tersebut 

selanjutnya didisplaykan pada laporan akhir peneliti. 

3. Verfikasi Data/Kesimpulan 

Menurut Miles dan Huberman, langkah ketiga dalam analisis adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal dikemukakan 

masih bersifat sementara dan bisa dilakukan perubahan jika tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 
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berikutnya. Akan tetapi apabila data yang disimpulakan pada tahap 

awal di dukung oleh bukti-bukti  yang konsisten dan valid saat peneliti 

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebt 

sudah bersifat kreadible. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin akan menjawab 

rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal tetapi mungkin juga 

tidak. Karena masalah dalam rumusan masalah dalam penelitian 

kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang seyelah peneliti ada 

di lapangan (Sugiyono, 2012: 252-253).  

 

 

Gambar 3.1 Model interaktif dari Miles and Huberman (1984) 

3.6 Uji Keabsahan Data 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah 

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar 

data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. 

(Moleong, 2014: 330). Dalam memenuhi keabsahan data penelitian ini dilakukan 

dengan triangulasi sumber. Menurut Sugiyono (2017:191), triangulasi sumber 
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untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah 

diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi dengan sumber dapat dicapai 

dengan jalan: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan 

apa yang dikatakannya secara pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan 

orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang 

waktu; (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan 

menengah atau tinggi, orang berbeda, orang pemerintahan; (5) membandingkan 

hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan (Moleong, 2014: 331) 

 

 


